Bílenecký občasník č. 5/2021
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuálním děním v naší obci a jejích
částech.
starostka
1. NAŠI JUBILANTÉ
Mezi námi je opět jubilantka, která oslavila významné životní jubileum.
Nyní srdečně blahopřejeme:
paní Antonii Čapkové k 65. narozeninám.
2. PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
Nohejbalový turnaj - 19. 06. 2021 od 10:00 hod.:
✓ místo konání: tenisový kurt Bílence;
✓ počet hráčů: 3 hráči v týmu;
✓ do 12. 06. 2021 nahlaste název a složení týmu Bc. Michaele
Rottové (tel. č. 732 700 364).
Obecní výlet SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ – 26. 06. 2021
Zoologická zahrada, která se specializuje na chov afrických zvířat.
Více informací na https://safaripark.cz/
✓ Vzhledem k dlouhém času dojezdu do Dvora Králové (zhruba 4,5
hodiny včetně přestávky) bude odjez v časných ranních hodinách:
✓ v 05:30 hod. Bílence parkoviště před dětským hřištěm, v 05:35
hod. Škrle naproti autobusové zastávce;
✓ předpokládaný odjezd ze Safari zpět do Bílenců kolem 16. hodiny;
✓ cena výletu zahrnuje celodenní vstupné do Safari parku a dopravu
autobusem;
✓ cena dítě do 15 let včetně – 50,- Kč;
✓ cena mládež od 16 let, dospělý – 200,- Kč;
✓ při odjezdu autobusu každý účastník zájezdu (dítě i dospělý)
předloží: A) potvrzení negativního výsledku antigenního či PCR
testu, který nebudu starší 3 dnů (antigenní testování zdarma je
v Chomutově např. v areálu nemocnice, na parkovišti u zimního a

letního stadionu, v areálu bývalého zahradnictví u Růže, před OC
Chomutovka, ...) nebo B) potvrzení o absolvování 2. očkování před
min. 14 dny, ev. po 1. očkování před min. 22 dny;
✓ závazné přihlášky (s uvedením konkrétních jmen a věku) spolu
s platbou na OÚ do pondělí 14. 06. 2021, hlásit se můžete i
prostřednictvím e-mailu starostka@bilence.cz
✓ počet míst je omezen.
Den otevřených dveří obecního úřadu – 29. 06. 2021 od 14:00 do 18:00
hod. - v roce 2020 jsme měli naplánován den otevřených dveří obecního
úřadu, který se bohužel neuskutečnil. Přijďte proto nyní nahlédnout do
prostor obecního úřadu, který prošel výraznou rekonstrukcí.
Letní kino 3Bobule – 10. 07. 2021 od 21:30 hod.
✓ u dětského hřiště v Bílencích;
✓ vstupné dobrovolné.
3. VÝZVA pro nájemníky hrobových míst
Máte-li v užívání hrobové místo, kontaktujte prosím starostku (neučinila-li
již tak starostka) s uvedením, kdo bude nájemcem hrobového místa.
Pasport hřbitova v Bílencích i ve Škrli je dostupný přes webové stránky
obce – www.bilence.cz ( v dolní levé části).
4. Oprava veřejného osvětlení v části obce Voděrady
V místní části Voděrady v úseku od křižovatky k autobusové zastávce
probíhá oprava veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu zde nebude veřejné
osvětlení funkční od středy 2. 6. 2021 cca týden. V rámci opravy budou
vyměněny stávající stožáry i světelné body za novější úspornější světelné
zdroje.

